
1.
80

1.602.60

4.
85

2.60

2.
80

2.00

2.
80

.9
0

2.001.60

4.
85

1.
80

2.60

.9
0

2.60

2.45 2.45

2.
85

2.45

3.
40

2.45 2.45

3.
40

2.
85

2.45

3.
40

3.
40

2.
65

1.
60

4.00

1.60

3.
65

3.05

2.60

1.
80

1.60 4.002.60

2.
65

4.
85

1.
75

3.45

1.
60

3.05

2.95

3.45

4.00

2.
65

3.45

2.
65

4.00

LEGENDA

1. PAVIMENTO TIPO
1.1. U.H. A1 (2 dorm.)
1.2. U.H. A2 (2 dorm.)
1.3. U.H. B1 (3 dorm.)
1.4. U.H. B2 (3 dorm.)
1.5. Circulação Aberta
1.6. Elevador com

capacidade para
8 pessoas (adaptado
para P.N.E.)

1.7. Medidores
1.8. Escada de Emergência

2. PAVIMENTO TÉRREO
2.1. Acesso Edifício
2.2. Hall
2.3. Caixas Correio
2.4. Administração
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PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:400

PLANTA PAVIMENTO SUBSOLO
ESCALA 1:400
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2.5. Salão Multiuso
2.6. Copa
2.7. Sanitários P.N.E.
2.8. Bicicletário
2.9. Portaria
2.10. D.M.L.
2.11. Depósito
2.12. Sanitários Funcionários
2.13. Copa Funcionários
2.14. Depósito de Lixo
2.15. Área Comum (Pilotis)
2.16. Acesso Veículos

3. PAVIMENTO SUBSOLO
3.1. Acesso (Rampa)
3.2. Estacionamento (60 vagas)
3.3. Hall
3.4. Área Técnica
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Habitação e espaço urbano em Sobradinho

Sobradinho, assim como a capital federal de que é vizinha, foi 
planejada entre as décadas de 1950 e 1960 de acordo com os 
princípios do urbanismo Modernista. Seu traçado urbano re�ete 
muitos dos conceitos presentes no projeto de Brasília, marcado 
pelo protagonismo dos eixos viários ao redor dos quais se 
articulam as diversas funções urbanas.

O espaço dedicado à moradia organiza-se em setores e 
agrupamentos que remetem à superquadra da capital, porém 
conciliando a presença de tipologias tradicionais de residências 
unifamiliares - casas e sobrados -, que se alternam com 
espaços destinados à implantação de edifícios habitacionais em 
lâmina. Resulta-se assim em uma espécie de tecido urbano 
“híbrido”, um misto entre capital modernista e cidade interiorana, 
combinando quadras com sobrados de pequenas dimensões e 
edifícios laminares rodeados de espaço livre público.

Esta presença generosa do espaço público delineia o anseio de 
democratização da cidade que era um dos elementos 
preponderantes do ideário modernista. No entanto, hoje 
observa-se que esta amplitude excessiva do espaço livre na 
cidade moderna teve o efeito adverso de diluir a vitalidade da 
esfera pública, colocando em cheque o espírito de urbanidade e 
o sentido de “pertencimento” do cidadão em relação à sua 
comunidade e ao espaço urbano que habita.

Identidade e diversidade na habitação coletiva

O projeto aqui apresentado busca propiciar uma convergência 
entre a dignidade do espaço da cidade moderna, e a vitalidade 
do tecido social da cidade vernácula, modelos que convivem 
lado a lado em Sobradinho. Isto se dá por meio da valorização 
da diversidade e da identidade do habitante de modo a 
promover seu sentido de pertencimento, levando a um 
fortalecimento dos laços de comunidade e com isso uma maior 
apropriação do morador sobre sua moradia e espaços coletivos.

Para atingir este objetivo, optou-se por uma solução 
arquitetônica que permitisse ao morador identi�car a sua 
unidade de moradia ao observar a fachada do edifício, de 
maneira semelhante ao morador de uma residência unifamiliar 
que consegue apontar a sua a casa em meio às outras na rua.

Esta variação da volumetria se dá pela criação de elementos de 
alvenaria na fachada que se alternam de posição entre um 
pavimento e outro. Estes volumes possuem dimensão 
apropriada para acomodar um guarda-roupa pelo lado de 
dentro, e seu espaçamento acompanha a modulação dos 
dormitórios dos apartamentos; o espaço entre os volumes é 
destinado a uma janela piso-teto recuada e protegida do sol. O 
efeito plástico de diferenciação das unidades é fortalecido por 
uma pintura em um escala cromática sutil, que individualiza os 
apartamentos mantendo ao mesmo tempo a unidade do todo.

Viabilidade econômica e legal

O desenvolvimento do projeto teve como principais elementos 
norteadores a economicidade e o uso de técnica construtiva 
simples, baseada no emprego da alvenaria estrutural. Ao 
mesmo tempo, buscou-se maximizar o atendimento à demanda 
habitacional de Sobradinho, extraindo o máximo aproveitamento 
permitido para este lote de acordo com a legislação urbana 
vigente.

Em decorrência de exigência legal de uma vaga de garagem 
para cada apartamento, aliada à restrição de acomodá-las em 
único nível de subsolo, determinou-se que a quantidade de 
apartamentos do edifício seria submetida às possibilidades de 
acomodação de vagas nos limites do lote. A legislação permite 
que a coupação do subsolo se estenda até 155% da área de 
projeção do lote sob o espaço público, estratégia que foi 
adotada para permitir a criação de 60 vagas de garagem em 
uma solução econômica.

Com isso, chega-se à quantidade de 60 unidades habitacionais 
no edifício. Como a legislação determina o limite de 12 unidades 
econômicas atendidas por um único núcleo de circulação 
vertical, adotou-se uma solução organizada em 5 pavimentos de 
12 unidades; ou seja, atinge-se o limite de aproveitamento do 
lote construindo um pavimento a menos do que o limite 
estipulado pelo Plano Diretor Local de Sobradinho.

Técnica construtiva

A técnica construtiva adotada para o edifício é a da alvenaria 
estrutural, solução que se destaca pelo baixo custo uma vez que 
despensa gastos com formas de concreto para pilares e vigas. 
Apesar de se tratar de uma técnica construtiva pouco 
so�sticada, seu uso é  amplamente difundido em obras de 
habitação em todo o país, e o correto detalhamento das plantas 
de blocos de concreto permite grande redução do desperdício 
na obra. Esta solução também é plenamente compatível com a 
condição horizontal do edifício de apenas 5 pavimentos, uma 
vez que a opção por não atingir o limite legal de 6 pavimentos 
reduz em 20% a carga vertical acumulada.

Os pavimentos tipo são estruturados por lajes treliçadas 
preenchidas por blocos cerâmicos, com 12cm de espessura. 
de modo a reduzir o peso próprio da estrutura. As lajes 
aparecem como marcações horizontais na fachada, de modo a 
reforçar o efeito plástico criado pelos volumes intercalados de 
alvenaria estrutural.

O emprego do concreto moldado in loco �cou restrito aos níveis 
térreo e subsolo, possibilitando a criação de um nível de pilotis 
no térreo. Nestes pavimentos os pilares seguem uma 
modulação de 7,95m, acompanhando a modulação dos 
apartamentos. A laje de cobertura do térreo é reforçada de 
modo a acomodar a transição entre os dois sistemas estruturais.

UNIDADES HABITACIONAIS COLETIVAS
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Sistema Construtivo da Edi�cação Unidades Habitacionais

Unidade
Humanizada

U.H. A1 - 2 dormitórios
ESCALA 1:125

Área Construída 49,44 m²
Área Útil  43,67 m²
Unidades / Torre 20 unidades

U.H. A2 - 2 dormitórios (adaptado para P.N.E.)
ESCALA 1:125

Área Construída 49,44 m²
Área Útil  43,67 m²
Unidades / Torre 20 unidades

U.H. B1 - 3 dormitórios
ESCALA 1:125

Área Construída 70,27 m²
Área Útil  62,69 m²
Unidades / Torre 10 unidades

U.H. B2 - 3 dormitórios (adaptado para P.N.E.)
ESCALA 1:125

Área Construída 70,27 m²
Área Útil  62,69 m²
Unidades / Torre 10 unidades

Modulação
Blocos Estruturais

14x19x19

14x19x34

14x19x39

14x19x54
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